Skoleleder til Billums Privatskole

Vores skoleleder gennem mange år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny skoleleder, der med
den rette kombination af handlekraft, nytænkning og respekt for skolens historie, kultur og værdier,
vil profilere skolen og føre os trygt ind i fremtiden.
En skole med fokus på engagement og tryghed
Billums Privatskole er en et-sporet skole, beliggende centralt i Kongens Lyngby med 190 elever fra 0. –
10. klasse samt en tilhørende SFO for 0. – 3. klasse. Skolen drives til dagligt af 17 ansatte i fællesskab
med en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
Der lægges vægt på, at skolen er et trygt sted at være med plads til forskellighed, hvor lærere såvel som
elever trives i fællesskab og arbejder for et miljø, hvor tolerance og trivsel er fundamentet for et trygt
læringsmiljø.
Der lægges vægt på hensyntagen til den enkelte elev og på at fremme selvstændighed ved at tilpasse
undervisningen, så den giver størst mulige udbytte.
Vores engagerede lærer- og forældregruppe sammen med vores nærværende elever udgør et fællesskab,
som vi synes er unikt for vores skole.
Vi er stolte og glade for vores skole, og vi søger en skoleleder til at stå i spidsen for dens videre udvikling.
Dine kompetencer og kvalifikationer










Du kan sikre den fortsatte udvikling og optimering af skolen
Du kan synliggøre skolen og sikre et stabilt højt elevtal
Du er engageret, struktureret, handlekraftig og kan håndtere konflikter konstruktivt
Du lægger stor vægt på medarbejderudvikling og et godt arbejdsmiljø
Du er demokratisk, empatisk og inddrager, lytter og lader dig inspirere af personalet
Du har respekt for det eksisterende, samtidig med at du evner at være visionær
Du kan motivere, og er en god sparringspartner, der kan få alle til at yde deres bedste
Du kommer enten fra en stilling som skoleleder i dag eller er uddannet lærer med kendskab til
skoleledelse
Du har erfaring med økonomistyring og daglig drift

Vi kan tilbyde dig:








Et spændende job på en skole med tillidsfuldt læringsmiljø
Udfordringer og udviklingsmuligheder
En arbejdsplads i trygge rammer med respekt for forskellighed
En engageret lærerstab og forældregruppe
En stærk skolebestyrelse som samarbejdspartner
En skole med sund økonomi med mulighed for nytænkning
En hverdag med en masse glade børn

Spørgsmål til stillingen er velkomne og kan rettes til bestyrelsesformand Kirsten Bekner, som træffes
på mobil 2897 2288 – bedst efter 17.00
Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 10. november 2017.
Tiltrædelse: 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.
Indkaldelse til og afholdelse af samtaler vil ske løbende.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og
Lærernes Centralorganisation.
Aflønning ligger i intervallet 420.818 til 504.572 kr. Der kan derudover aftales personligt vederlag.
Hertil kommer pensionsordning på 17,3% i Lærernes Pension.
Ved ansættelse skal der kunne oplyses om minimum to uafhængige af hinanden referencer.
Derudover skal du kunne fremvise ren straffeattest og børneattest.
Ansøgningen sendes til bestyrelsen via bestyrelsesformanden på e-mail kirsten@bekner.com

